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Cílem konference je opětovně otevřít prostor k diskusi o současnosti i minulosti
Balkánu jako osobitého kulturního regionu. Metafora vlaku – balkánského expresu
odkazuje nejen na sledovaný region, ale má také evokovat propojení míst v regionu,
stejně jako zvýznamnit jeho vazbu s dalšími částmi Evropy, potažmo světa.
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Metafora Balkánského expresu však může asociovat další představy. Iluze rychlosti změn,
které přináší globalizovaný svět, vyvolává pocit, že z našeho života mizí autenticita
založená na sdílení společné kultury. Zdá se nám, že tento svět neusiluje o kontinuální
budování kulturní zkušenosti, a zní vyplývajících identit, ale spíše těká a baží po zážitcích
– událostech, které člověku pro daný okamžik vytknou určité hranice a nabídnou onu
individuální autenticitu. I proto se na postmoderního člověka – člověka globalizovaného
světa – stále častěji díváme jako na člověka improvizace, člověka, který permanentně a
pružně zvládá absorbovat podněty, o nichž včera nevěděl, stejně jako se naučil nebýt jimi
zaskočen.
Společenské vědy mapují, popisují a interpretují procesy ustanovování či vyjednávání
sociální reality z mnoha úhlů pohledu. Jeden z nich, navzdory trendu diskontinuity,
promýšlí ony „mizející“ či naopak „zjevující se“ společné kořeny, resp. transformující se
kulturní a sociální báze. Badatele zajímají otázky, do jaké míry je globalizující svět
globální, jak je transformující se sociální realita určena kontextem geografických hranic,
nebo naopak jak je cíleně konstruována kontinuita geografického prostoru
zviditelňováním a zvýznamňováním (akcentováním) určitých historických momentů či
kulturních prvků.

Setkání v Balkánském expresu tomuto badatelskému zájmu napomáhá. Má
upozornit, že nic v globalizovaném světě nezůstává jen uvnitř, stejně jako význam
toho uvnitř ustanovuje vnější svět.
Chceme řešit otázku, jak region Balkánu vstupuje do dění globalizovaného světa a to
v rovině: 1. konstruované paměti, 2. ustanovování kolektivních identit a 3. glokality
(tedy propojování globálních a lokálních kulturních vlivů na podobu místních kultur).
Předpokládáme, že takto široce nastavené téma nám umožní soustředit se na region
Balkánu a řešit otázku, do jaké míry je právě globalita determinovaná geografickým
prostorem, který může být asociován jedněmi jako část Evropy, jinými jako blízký
Orient, či svébytný multikulturní a multietnický prostor, místo kontaktů s a mezi
jižními Slovany, válečná oblast, místo dovolené, zdroj inspirace, místo kořenů atd.
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